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Objetivo

Apresentar uma revisão sobre 
regulamentação da ANAC aplicável às 

aeronaves não tripuladas
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ANT x Aeromodelo
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Espaço Aéreo
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Conclusão



Definições

CBAer

Art. 106. Considera-se aeronave todo
aparelho manobrável em voo, que possa
sustentar-se e circular no espaço aéreo,
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aparelho manobrável em voo, que possa
sustentar-se e circular no espaço aéreo,
mediante reações aerodinâmicas, apto a
transportar pessoas ou coisas.



Definições

RBAC 01 

Aeronave significa um dispositivo que é usado
ou que se pretenda usar para voar na
atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou
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ou que se pretenda usar para voar na
atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou
coisas.



Nomenclatura

Aeronave não tripulada: uma aeronave que se
pretende operar sem pessoas a bordo. Nota –
Aeromodelos são excluídos deste termo.

Sistema de aeronave não tripulada: significa a
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Sistema de aeronave não tripulada: significa a
aeronave não tripulada, estação de controle e
qualquer outro elemento exigido para o voo.



Tipos de ANT
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Tipos de ANT
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Tipos de ANT
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Tipos de ANT
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Predator B 



ANT x Aeromodelo

Aeromodelo. Geralmente caracterizado por 
operação:

Esporte e lazerEsporte e lazerEsporte e lazerEsporte e lazer
Área restritaÁrea restritaÁrea restritaÁrea restrita
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ANT :

Carga útilCarga útilCarga útilCarga útil
Aplicações civisAplicações civisAplicações civisAplicações civis
Aplicações militaresAplicações militaresAplicações militaresAplicações militares



Aeronavegabilidade

Art 20 CBAer
SalvoSalvoSalvoSalvo permissãopermissãopermissãopermissão especialespecialespecialespecial,,,, nenhumanenhumanenhumanenhuma aeronaveaeronaveaeronaveaeronave poderápoderápoderápoderá

voarvoarvoarvoar nononono espaçoespaçoespaçoespaço aéreoaéreoaéreoaéreo brasileiro,brasileiro,brasileiro,brasileiro, aterrissaraterrissaraterrissaraterrissar nononono territórioterritórioterritórioterritório
subjacentesubjacentesubjacentesubjacente ouououou deledeledeledele decolar,decolar,decolar,decolar, aaaa nãonãonãonão serserserser quequequeque tenhatenhatenhatenha::::
IIII ---- marcasmarcasmarcasmarcas dededede nacionalidadenacionalidadenacionalidadenacionalidade eeee matrícula,matrícula,matrícula,matrícula, eeee estejaestejaestejaestejaIIII ---- marcasmarcasmarcasmarcas dededede nacionalidadenacionalidadenacionalidadenacionalidade eeee matrícula,matrícula,matrícula,matrícula, eeee estejaestejaestejaesteja

munidamunidamunidamunida dosdosdosdos respectivosrespectivosrespectivosrespectivos certificadoscertificadoscertificadoscertificados dededede matrículamatrículamatrículamatrícula eeee
aeronavegabilidadeaeronavegabilidadeaeronavegabilidadeaeronavegabilidade (artigos(artigos(artigos(artigos 109109109109 aaaa 114114114114))));;;;
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Aeronavegabilidade

Art 114 CBAer

NenhumaNenhumaNenhumaNenhuma aeronaveaeronaveaeronaveaeronave poderápoderápoderápoderá serserserser autorizadaautorizadaautorizadaautorizada paraparaparapara oooo voovoovoovoo
semsemsemsem aaaa préviapréviapréviaprévia expediçãoexpediçãoexpediçãoexpedição dodododo correspondentecorrespondentecorrespondentecorrespondente certificadocertificadocertificadocertificadosemsemsemsem aaaa préviapréviapréviaprévia expediçãoexpediçãoexpediçãoexpedição dodododo correspondentecorrespondentecorrespondentecorrespondente certificadocertificadocertificadocertificado
dededede aeronavegabilidadeaeronavegabilidadeaeronavegabilidadeaeronavegabilidade quequequeque sósósósó seráseráseráserá válidoválidoválidoválido durantedurantedurantedurante oooo
prazoprazoprazoprazo estipuladoestipuladoestipuladoestipulado eeee enquantoenquantoenquantoenquanto observadasobservadasobservadasobservadas asasasas condiçõescondiçõescondiçõescondições
obrigatóriasobrigatóriasobrigatóriasobrigatórias nelenelenelenele mencionadasmencionadasmencionadasmencionadas (artigos(artigos(artigos(artigos 20202020 eeee 68686868,,,, §§§§ 2222°°°°))))....
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CAVE

RBAC 21.191 
Possibilita a emissão de certificados de 
autorização de voo experimental

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito::::
(a)(a)(a)(a) pesquisapesquisapesquisapesquisa eeee desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento.... EnsaiosEnsaiosEnsaiosEnsaios dededede novasnovasnovasnovas

concepçõesconcepçõesconcepçõesconcepções dededede projetoprojetoprojetoprojeto dededede aeronave,aeronave,aeronave,aeronave, novosnovosnovosnovos
equipamentosequipamentosequipamentosequipamentos aeronáuticos,aeronáuticos,aeronáuticos,aeronáuticos, novasnovasnovasnovas instalaçõesinstalaçõesinstalaçõesinstalações emememem
aeronaves,aeronaves,aeronaves,aeronaves, novasnovasnovasnovas técnicastécnicastécnicastécnicas operacionaisoperacionaisoperacionaisoperacionais e/oue/oue/oue/ou novosnovosnovosnovos
empregosempregosempregosempregos paraparaparapara aaaa aeronaveaeronaveaeronaveaeronave....
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CAVE

RBAC 21.191 
PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos::::

(c)(c)(c)(c) treinamentotreinamentotreinamentotreinamento dededede tripulaçõestripulaçõestripulaçõestripulações.... TreinamentoTreinamentoTreinamentoTreinamento dasdasdasdas(c)(c)(c)(c) treinamentotreinamentotreinamentotreinamento dededede tripulaçõestripulaçõestripulaçõestripulações.... TreinamentoTreinamentoTreinamentoTreinamento dasdasdasdas
tripulaçõestripulaçõestripulaçõestripulações dededede voovoovoovoo dodododo requerenterequerenterequerenterequerente....

(f)(f)(f)(f) PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa dededede mercadomercadomercadomercado....
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CAVE

RBAC 21.193 Generalidades
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações necessáriasnecessáriasnecessáriasnecessárias::::

(a)(a)(a)(a) umaumaumauma declaração,declaração,declaração,declaração, nananana maneiramaneiramaneiramaneira estabelecidaestabelecidaestabelecidaestabelecida pelapelapelapela
ANAC,ANAC,ANAC,ANAC, definindodefinindodefinindodefinindo osososos propósitospropósitospropósitospropósitos paraparaparapara osososos quaisquaisquaisquais aaaa

aeronaveaeronaveaeronaveaeronave seráseráseráserá usadausadausadausada;;;;
(b)(b)(b)(b) dadosdadosdadosdados suficientessuficientessuficientessuficientes (como(como(como(como fotografias,fotografias,fotografias,fotografias, porporporpor exemplo)exemplo)exemplo)exemplo)

paraparaparapara identificaridentificaridentificaridentificar aaaa aeronaveaeronaveaeronaveaeronave;;;;
(c)(c)(c)(c) qualquerqualquerqualquerqualquer informaçãoinformaçãoinformaçãoinformação pertinentepertinentepertinentepertinente que,que,que,que, apósapósapósapós

inspecionarinspecionarinspecionarinspecionar aaaa aeronave,aeronave,aeronave,aeronave, aaaa ANACANACANACANAC tenhatenhatenhatenha julgadojulgadojulgadojulgado
necessárianecessárianecessárianecessária paraparaparapara salvaguardasalvaguardasalvaguardasalvaguarda dodododo interesseinteresseinteresseinteresse públicopúblicopúblicopúblico;;;;
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CAVE

RBAC 21.193 Generalidades
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações necessáriasnecessáriasnecessáriasnecessárias::::

(d)(d)(d)(d) nononono casocasocasocaso dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização dadadada aeronaveaeronaveaeronaveaeronave paraparaparapara realizaçãorealizaçãorealizaçãorealização
dededede experiênciasexperiênciasexperiênciasexperiências::::

((((1111)))) osososos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dadadada experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência;;;;((((1111)))) osososos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dadadada experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência;;;;
((((2222)))) oooo tempotempotempotempo estimadoestimadoestimadoestimado ouououou númeronúmeronúmeronúmero dededede voosvoosvoosvoos requeridosrequeridosrequeridosrequeridos

pelapelapelapela experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência;;;;
((((3333)))) asasasas áreasáreasáreasáreas sobresobresobresobre asasasas quaisquaisquaisquais osososos voosvoosvoosvoos dededede experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência

serãoserãoserãoserão conduzidosconduzidosconduzidosconduzidos;;;; eeee
((((4444)))) umumumum desenhodesenhodesenhodesenho dasdasdasdas trêstrêstrêstrês vistasvistasvistasvistas ouououou fotografiasfotografiasfotografiasfotografias dodododo avião,avião,avião,avião,

comcomcomcom escalaescalaescalaescala dimensionaldimensionaldimensionaldimensional
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CAVE

Informações pertinentes (Exemplos)
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição dosdosdosdos métodosmétodosmétodosmétodos paraparaparapara “ver“ver“ver“ver eeee evitar”evitar”evitar”evitar” e/oue/oue/oue/ou

“detectar“detectar“detectar“detectar eeee evitar”evitar”evitar”evitar”
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição dosdosdosdos procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos dededede enlaceenlaceenlaceenlace perdidoperdidoperdidoperdido eeee

terminaçãoterminaçãoterminaçãoterminação dededede voovoovoovooterminaçãoterminaçãoterminaçãoterminação dededede voovoovoovoo
MétodosMétodosMétodosMétodos paraparaparapara aaaa retençãoretençãoretençãoretenção dadadada ANTANTANTANT nananana áreaáreaáreaárea dededede

operaçãooperaçãooperaçãooperação emememem casocasocasocaso dededede emergênciaemergênciaemergênciaemergência
ProgramaProgramaProgramaPrograma eeee manuaismanuaismanuaismanuais dededede manutençãomanutençãomanutençãomanutenção eeee inspeçãoinspeçãoinspeçãoinspeção
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Registro

Registro, identificação e marcas de 
matrícula

InicialmenteInicialmenteInicialmenteInicialmente:::: númeronúmeronúmeronúmero dededede sériesériesériesérie dodododo fabricantefabricantefabricantefabricanteInicialmenteInicialmenteInicialmenteInicialmente:::: númeronúmeronúmeronúmero dededede sériesériesériesérie dodododo fabricantefabricantefabricantefabricante

CasoCasoCasoCaso geralgeralgeralgeral:::: RABRABRABRAB
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Operação

LimitaçõesLimitaçõesLimitaçõesLimitações OperacionaisOperacionaisOperacionaisOperacionais (RBHA(RBHA(RBHA(RBHA 91919191....319319319319))))
AssegurarAssegurarAssegurarAssegurar aaaa confiabilidadeconfiabilidadeconfiabilidadeconfiabilidade dosdosdosdos enlacesenlacesenlacesenlaces dededede controlecontrolecontrolecontrole eeee

minimizarminimizarminimizarminimizar aaaa vulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidade dodododo sistemasistemasistemasistema aaaa
interferênciasinterferênciasinterferênciasinterferências dededede rádiorádiorádiorádio frequênciafrequênciafrequênciafrequência
EmEmEmEm todatodatodatoda operaçãooperaçãooperaçãooperação autônomaautônomaautônomaautônoma devedevedevedeve haverhaverhaverhaver meiosmeiosmeiosmeios dodododoEmEmEmEm todatodatodatoda operaçãooperaçãooperaçãooperação autônomaautônomaautônomaautônoma devedevedevedeve haverhaverhaverhaver meiosmeiosmeiosmeios dodododo

pilotopilotopilotopiloto emememem comandocomandocomandocomando intervirintervirintervirintervir
AsAsAsAs operaçõesoperaçõesoperaçõesoperações dededede ANTANTANTANT experimentaisexperimentaisexperimentaisexperimentais devemdevemdevemdevem serserserser

conduzidasconduzidasconduzidasconduzidas emememem VisualVisualVisualVisual FlightFlightFlightFlight RulesRulesRulesRules (VFR)(VFR)(VFR)(VFR)....
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Espaço Aéreo 

A utilização do espaço aéreo

OOOO requerenterequerenterequerenterequerente quequequeque utilizarutilizarutilizarutilizar oooo espaçoespaçoespaçoespaço aéreoaéreoaéreoaéreo deverádeverádeverádeverá
seguirseguirseguirseguir asasasas instruçõesinstruçõesinstruçõesinstruções dodododo DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento dededede ControleControleControleControle dodododo
EspaçoEspaçoEspaçoEspaço AéreoAéreoAéreoAéreo (DECEA)(DECEA)(DECEA)(DECEA) antesantesantesantes dededede qualquerqualquerqualquerqualquer operaçãooperaçãooperaçãooperaçãoEspaçoEspaçoEspaçoEspaço AéreoAéreoAéreoAéreo (DECEA)(DECEA)(DECEA)(DECEA) antesantesantesantes dededede qualquerqualquerqualquerqualquer operaçãooperaçãooperaçãooperação
emememem voovoovoovoo dadadada ANTANTANTANT
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Frequência

Espectro de Rádio Frequência

OOOO requerenterequerenterequerenterequerente quequequeque utilizarutilizarutilizarutilizar oooo espectroespectroespectroespectro dededede rádiorádiorádiorádio
frequênciasfrequênciasfrequênciasfrequências deverádeverádeverádeverá seguirseguirseguirseguir asasasas instruçõesinstruçõesinstruçõesinstruções dadadada AgênciaAgênciaAgênciaAgência
NacionalNacionalNacionalNacional dededede TelecomunicaçõesTelecomunicaçõesTelecomunicaçõesTelecomunicações (ANATEL)(ANATEL)(ANATEL)(ANATEL)NacionalNacionalNacionalNacional dededede TelecomunicaçõesTelecomunicaçõesTelecomunicaçõesTelecomunicações (ANATEL)(ANATEL)(ANATEL)(ANATEL)

DevemDevemDevemDevem serserserser evitadasevitadasevitadasevitadas asasasas frequênciasfrequênciasfrequênciasfrequências comumentecomumentecomumentecomumente
usadasusadasusadasusadas pelapelapelapela comunidadecomunidadecomunidadecomunidade dededede aeromodelismoaeromodelismoaeromodelismoaeromodelismo ((((72727272----76767676
MHz)MHz)MHz)MHz)
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Aspectos críticos

Link entre aeronave e estação 

Comando e controle

Detectar e Evitar colisões

Responder ao controle de tráfego aéreoResponder ao controle de tráfego aéreo

Segurança
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Conclusão

Aviação Civil:

AERONAVES NÃO TRIPULADAS

RBAC 21- CAVE
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Obrigado!

fabio.fassani@anac.gov.br
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